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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 ]برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است[

 

 عصر نو]برگرفته از سایت:[ 

 [ ١٣٩٣آذر  ٢٩]  ٢٠١۴دسامبر  ٢٠]تاریخ:[ 

 

 !یدارد نه حقوق شهروند لینه حق تحص ی: بهائهللا اصالح طلب تیآ

و  افتهیدر عراق تولد و پرورش  یاسالم یاز حکومتگران جمهور یاریکه مانندبس   یبجنورد یهللا محمدموسو تیآ

کوچ   رانیگسترده از عراق به ا رانیآنان در ا یبرا ین یهللا خم  تیکه آ یغمائینشستن برخوان  یبرا ۵۷پس از انقالب 

،  دهیرسچشم به هم زدن به مال و مقام  کیاند در  وتقدرت و ثر فتهیکه ش یروضه خوان هائ ریکرده و همانند سا

 ی، اصال  حقوق شهرونددارد لیحق تحص یبهائ میگوئی»ما نم فارس گفته است: یبا خبرگزار یدر مصاحبه ا را  یاخ

در  یاسیس و یقضائ یمقام ها نیسال گذشته عالوه بر احراز باالتر ٣۶ یط یبجنورد یهللا موسو تیندارد«! آ

 نیخود کرده و بد بیرا هم نص  یگزار حکومت اسالم انینوه بن ینیخم دحسنیس ی، افتخار پدر زنیماسال یجمهور

 . محکم کرده است هیفق  تیوال یرهبر تیخود را در ب گاهیسبب جا

وقفه   یو پنجاه سال قبل تا به امروز ب کصدیاز  رانیا انیبهائ هیشرور و متعصب عل یآخوندها یتوز نهیک اگرچه

، حمالت  رانیمعمم ومکال در ا یآخوندها دنیو بقدرت رس یحکومت اسالم لیادامه داشته است اما پس از تشک 

بخود  یخارج ازکشور ابعاد گسترده تر و رسم بهو تاراندان آنان   رانیا انیبهائ یبمنظور امحا یدولت کیستماتیس

عوام   انیدر م یزیست یشان در بهائ یفه رسالت مذهبموتل أتیو ه هی، اگردر دوران حکومت شاه انجمن حجتگرفت

  یکه ناظر بر آزاد  تیبجا مانده از انقالب مشروط  یمدن نیمشروطه و قوان یاما بواسطه قانون اساس شدیخالصه م

وکشتار  یک یریف هیکه دست به تصف کردندی شرور جرأت نم ی، آخوندهابود رانیاحاد ملت ا  یهبومذ یدتیعق یها

  ژهیو بو گرید انیباورمندان به اد هیخود را عل دیپل  اتیمنو کردندی، بلکه تالش مبزنند گریو مذاهب د انیاد روانیپ

بدست   انیمرکز بهائ  بی، نمونه اش تخر ندی شاه دنبال نما میرژ ینظام ایو  یاز طرق صاحب منصبان دولت انیبهائ 

به مثابه  قتیدکتر مصدق بود که در حق یمرداد و سرنگون ساختن دولت مل ٢8 ی پس از کودتا چیباتمانقل مساریت

 . نموده بودند فایاو در کودتا ا رامونیکه الت ها و اوباش پ یو نقش یهللا کاشان تیبود به آ یپاداش

انقالب  شده بودند پس از  لیتشک  یزیست یبا هدف بهائ یمؤتلفه که در دوران حکومت پادشاه أتیو ه هیحجت انجمن

 یدیکل یو پُست ها دندی گرد لیتبد یاسالم ادی، به دو ستون قدرتمند در حکومت نوبن کشور یبه منابع مال یابیو دست ۵۷

، و تصرف نمودند ادینوبن یحکومت اسالم یو هنر یفرهنگ و  یو نظام یو اقتصاد یاسیو س یقضائ یرا در نهادها

گوناگون در گوشه  یصدها شاخه و شعبه با نامها  یو ضدمردم یارتجاع تیبغا یمذهب انیدو جر ن یبعدها از درون ا

 انیرانی، محروم نمودن ای زیست شیو دگراند یزیو زن ست یُکش یآنان در خصلت آزاد  یکه همگ  دندیوکنار کشور روئ

 نیو چاقو مشترک اند. با ا دیبا توسل به گلوله و چماق و اس یحقوق شهروند نیتر یاز ابتدائ یهموطنان بهائ ژهیوو ب

نوشتار آنچنانکه در عنوان ذکر شده است   نی، موضوع ازیست  یبهائ یاسالم یسابقه گروهها یمقدمه کوتاه در معرف

 ونیمع روحاناز سران مج یک یو  یاصالح طلب انیجر انیاست که از حام یبجنورد یهللا محمدموسو تیسخنان آ

  نیدولت اعتدال نقش داشته است . سخنان ا یطرح منشور شهروند نیاست که بعنوان حقوقدان در تدو یمبارز و کس

و بخصوص  انیرانیا یسخن از حقوق شهروند یدارد تا دانسته شود که وقت تیلحاظ اهم نیهللا اصالح طلب بد تیآ

 یاز اصول گراها و اصالح طلبان گرفته تا گروهها یحکومت اسالم یتمام جناح ها دیایم انیبه م یهموطنان بهائ

و شوراندن عوام جاهل و   یزیست یدر براه انداختن ّجو بهائ ینماز جمعه همگ  یپاش و چاقوکش و شبکه آخوندها دیاس

 . متفق القول اند یهموطنان بهائ هیمغز عل یاوباش ته
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را اصالح نموده  یحسن روحان یآقا یمنشورحقوق شهروند ایو گو داندیقوقدان مهللا اصالح طلب که خود را ح تیآ

را از فرمان هشت ماده   ی: » روح منشور حقوق شهروندکه دیگویفارس از جمله م ی است در مصاخبه با خبرگزار

 .» میامام گرفت یا

و   شمندانیخود را ارائه داد و اند یحقوق شهروند بنده یبا جار وجنجال طرح فر یروحان یآقا شیپ  کسالیاز  شتریب

از   یپاره ا ی، و ازشما چه پنهان که در آنزمان حتنندیرا فراخواند که در مورد آن طرح به گفتگو بنش  انیدانشگاه

، مبلّغ و یحسن روحان یطرح کاذب حقوق شهروند  یفشاا  یبه وجد آمدند و بجا زی و سکوالر ن یمحافل روشنفکر

که   یآن و کسان رامونیپ یمخوف ارتجاع یو باندها یخامنه ا یرهبر تیب نکهین در جامعه شدند غافل ازاطرفدار آ 

 دانندیرا ملک طلق خود م رانیاند و کشور ا دهیرس زیبه همه چ چیو خامنه از ه ی نیحکومت مطلقه خم یلوا ریز

، آنها به  قائل باشند یحق و حقوق شیوجود ندارد که برا  یرانیو شهروند ا رانیبنام ملت ا یزیاصوال در قاموس شان چ

 شیپ کسالیاز  شتریکرده است باور دارند و بس ! بله ب دا یاستحاله پ هیفق یبه بنده ول نکیامت اسالم و بنده خدا که هم ا

 عیدنباله رو و مط شهی در روشنفکران هم یو جنب وجوش ردرا هوا ک شیخو یحقوق شهروند ل یف یروحان یکه آقا

دولت اعتدال" از جمله نوشتم  یحقوق شهروند اهیبا عنوان "نخود س یسطور در نوشتار نینمود نگارنده ا جادیقدرت ا

افتخار   شیو به حقوق دادن بودن خو ی، سرهنگ بودن خود را نفو با طعنه یکه در هر فرصت یحسن روحان  ی: آقاکه

و   یمدن نیو از جمله قوان نیقوان ریسا یاست برا  یمنبع کشور، مرجع و هر یاسکه قانون اس داندی، حتما  مکندیم

  ی، برا دولت ی حهیاگر قرار است به شکل ال یروحان یدولت اعتدال آقا ی، و منشورحقوق شهروندکشور یجزائ

با  یتعارض چگونهیه دی، در وحله اول نبااست ارائه شود ی که تحت سلطه خامنه ا یاسالم یبه مجلس شورا بیتصو

و   ضی، تبعیاسالم یجمهور یکه نداند در بند بند قانون اساس ستیو ک ،داشته باشد یاسالم یجمهور یقانون اساس

نشأت  نیحجر و دوراتوحش انسان غارنش عصر نیاز مواد آن از قوان یو برخ زندیموج م یعدالت یو ب ینابرابر

 تیمشروع یضدبشر  نیقوان ن یبر ا یو اسالم یاله لیاز قب  ی، با افزودن واژه هائرانیدر ا نید ندالال است و گرفته

منشور  یاصل است که وقت نیهم یخود ادامه دهند ، رو یها یو غارتگر اتیاند تا در پرتو آن بتوانند به جنا دهیبخش

، " ی: "کرامت و شرافت انسانلیاز قب یبا کلمات یباز رغمیعل میبنی بازم میکن یدولت اعتدال را مطالعه م یحقوق شهروند

 یها یلفاظ ری" و سای و اسالم یانسان ی، "ارزش هاو مطبوعات" انیب ی، "آزادشهروندان در برابر قانون"  ی"برابر

  رتیبه مغا گرددیم  دیهمه و همه مشروط و مق شودیدولت اعتدال مشاهده م یکه در منشور حقوق شهروند یپوچ

جوهره منشور  نی، بنابراتارزش اس ی. بیاسالم یجمهور زیآم ضیتبع ینداشتن با "شرع مقدس" و قانون اساس

که ابتدا   یاسالم یجمهور یاسارت بار و قرون وسطائ نیمگر همان قوان ستین یزیچ یروحان یآقا یحقوق شهروند

  یو حاالهم دولت اعتدال برا افتهیتبلور  یاسالم یجمهور یو مدن یجزائ نیشده و سپس در قوان دیق  یدر قانون اساس

حقوق بشر در قالب طرح "منشور   یجهان هیاعالم یبرا یساز لیو به منظور بد رانی دادن مردم ا بیخام کردن و فر

 . عرضه شده است " یحقوق شهروند

 کندیکه افتخار م یهللا اصالح طلب تی، آیحسن روحان یآقا یپس از اعالم طرح حقوق شهروند کسالیاز شتریب یآر

از شاگردان او بوده اند در پاسخ به سئوال خبرنگار  ی عراق عهیمسلح ش یرهبران حزب هللا لبنان و گروهها

بر تدوین آن تاکید دارد، چقدر منطبق با   دهمرا که دولت یاز ی: حقوق شهروندپرسدیفارس که از او م یبرگزارخ

به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد و  یروحان یآقا  ی: » وقتدهدیجواب م نیچن دانید؟یامام)ره( م یاماده  8فرمان 

تدوین آن  یزاده( از بنده نیز براایشان )خانم امین  یرا تدوین کند، معاون حقوق یتصمیم گرفت منشور حقوق شهروند

جلسه   ۶-۵کرد. البته چند تن از حقوقدانان دیگر مثل مرحوم کاتوزیان هم شرکت داشتند. ما در  یهمکار ستدرخوا

  یاماده 8رئیس جمهور در تلویزیون آن را اعالم کرد، تدوین کردیم و روح آن را از فرمان  یا آقااین متن را که بعد

آن را باز کردیم البته   یخود قرار دادیم و قدر  یپیش رو ،امام)ره( گرفتیم و این فرمان را به عنوان یک دستورالعمل

همه شهروندان حق تحصیل  شودیگفته م یاینکه وقتایرادات هم به این منشور گرفته شد. مثال  یدر زمان تدوین، برخ

که   نداردمسایل نیاز به این  ی به هیچ عنوان. بعض شود؟ی دارند، آیا این حق به عنوان مثال شامل حال بهائیان هم م

ضد اسالم است و موضوعا از این   یکه با اسالم مخالف است، موضوعا خارج است. بهائ یتخصیص بزنیم، آن کس

ندارد. مسیحیان،   یحق تحصیل آزاد دارد، اصال حقوق شهروند یبهای گوییمی.هیچوقت ما نمشودیمبحث خارج 

هستند و ما با آنها   یدارند، زیرا ادیان ابراهیم یندهبرخوردارند. در مجلس نما ییهودیان و زرتشتیان از حق شهروند

را از   یزرتشت نیکه آئ ی بجنورد یهللا موسو تیآ یسوادیتعامل داریم و نمایندگان آنها با ما دوست هستند.« پرداختن ب

  --اشد، اما به مصداق ضرب المثل : "تامرد سخن نگفته بستینوشته ن نیدرحوصله ا دینمایتّصور م یمیابراه انیاد
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هللا لب به سخن گشود تا آن دسته از روشنفکران سکوالر و کج  تیآ نی، چه خوب شد او هنرش نهفته باشد بیع

 یاسالم یجمهور یدل به جناح اصالح طلب و اعتدال گرا  یو بطور کل یکه دل به منشور حقوق شهروند یشیاند

به ارمغان  یو عدالت و حقوق بشر و رفاه خوشبخت یآزاد  انیرانیوا رانیا یبه قدرت رسند و برا نانیا ایبسته اند تا گو

که پاره از آنان   یاسالم یجناح اصالح طلب جمهور فتگانیاز ش دی. حال بابر باد است شانیآورند بفهمند که آرزوها

 لیحق تحص یبهائ د یگویهللا اصالح طلب که م تیآ  نیپنهان شده اند سئوال کرد که فرق ا یخواه یدرلباس جمهور

:  گفت شین که چند روز پبا آن امام جمعه اصول گرا وشرور رفسنجا شودینم  انیشامل بهائ یو حقوق شهروند ندارد

 ؟ ستیاز شهر اخراج شوند" در چ دیبا انی"بهائ

 تیافشاگر ماه یکه او خود بهتر از هرکس اورمیهللا اصالح طلب ب تیآ ن یاز ا یگریقول د نقل نجایدر ا دیبگذار

به اصطالح اصالح طلب   یمبارز که مرکز تجمع آخوندها ونیو مجمع روحان  یحکومت اسالم یرهبران جناح ها

نزدیک دارم و به هم   یدوست یاخامنه هللا: » بنده خودم با آیتدیگو یم یبجنورد یهللا موسو تیآ باشد،یاست م

ن  به نجف آمدند، در درس پدر بنده شرکت کردند و از آن زمان ما با ایشا یهاشم یبا آقا یسال قبل وقت ۵٢عالقمندیم. 

داریم و هم   یشخص یبود آشنا بودیم. بنابر این بنده با ایشان هم دوست یو پدرشان آقا سید جواد که مرد بسیار بزرگ

در حال حاضر به مجمع  یمقام معظم رهبر که باید حرمت و کرامتشان محفوظ باشد. دانیمی فقیه م ی را ول نایشا

  یخوب است حاال اگر یک افراد یخیل یروابط مجمع روحانیون با رهبر ییعن کنندیروحانیون ماهیانه هم پرداخت م

بعد از   ی( هم رفیق ماست. وقتیحسن )روحان شیخآ مجمع گذاشت. ینباید آن را پا زنند،یم یهایو حرف شوندیپیدا م

جمع روحانیون،  ندادند مردم به م یانتخاب به عنوان رئیس جمهور به حرم امام)ره( آمد، به او گفتم مردم به تو رأ

دادند حواست باشد که غرور تو را نگیرد. خندید و گفت خود ما هم البته یک  یرأ یو خاتم یسید حسن خمین ،یهاشم

ندارد فقط   یریو تفس حیتوض چیبه ه یازیسخنان ن نیهستم.« ا یداند که من آدم ُرک و صریح یداشتیم. او م یچیزهای

 یبرا یرهبر تیاصالح طلب هنوز از ب یاخوندها انهیو ماه یح طلب مستمرهللا اصال تیباشد که به کفته آ ادمانی

 . شودیآنان فرستاده م

هللا اصالح طلب در مصاحبه   تیآ نیا زین 88نژاد درسال   یاحمد – یخامنه ا یانتخابات یپس ازکودتا عیمورد وقا در

: »بعد از دیگویو م  سازدیبرمال م یرهبر تیاصالح طلب را به ب یآخوندها یفارس ، سرسپردگ یاش باخبرگزار

اطالعیه داده بود.   یراهپیمای یمجمع روحانیون برا ،88خرداد   ٢٩در نماز جمعه  یاهللا خامنهحضرت آیت یسخنران

را  یو باید راهپیمای شومیکنید من از مجمع خارج م ی من عضو مجمع روحانیون هستم و پیغام دادم که اگر راهپیمای

. مخالفت شود یرئیس سازمان تبلیغات که شاگرد من هست پیشم آمد و من گفتم نباید با رهبر یخاموش یلغو کنید ، آقا

. ندارد و ایشان نیز پذیرفتند یگفتم باید اعالم کنید که مجمع روحانیون امروز راهپیمای  زنگ زدم و یخاتم یبعد به آقا

بیانیه را بدهند تا ما در اخبار آن را   ٢کنید که قبل از ساعت  یبه من زنگ زد و گفت کار یضرغام  یبعد از آن آقا

هم قبول   یخاتم یرا مطرح کردم و آقا یایو گفتم من مسئله لغو راهپیم زدمزنگ  یمجید انصار یاعالم کنیم . به آقا

. همان  خوانده شد ٢. اطالعیه صادر و در اخبار ساعت کنیمیگفته و ما با ایشان مخالفت نم یاهللا خامنهکرد چون آیت

 ».فقیه است یت با من تماس گرفتند و تشکر کردند. به هر حال خط قرمز ما، وال یروز از طرف بیت رهبر

از   یک یاصالح طلب در آن گرد آمده اند به گفته  یآخوندها ریو سا یخاتم ی مبارز که آقا ونیقرمز مجمع روحان خط

 یاصالح طلب نظر یآخوندها ریو سا یخاتم ی که آقا ی" است و مادامهیفق تی مجمع "وال  ن یرهبران شاخص ا

  خواهد یموضع مجموعه اصالح طلبان تلق ثابهبم شانیابراز ندارند ، سخنان ا  یبجنورد یهللا موسو تیبرخالف گفته آ

حقوق بشر و  یجهان هیبه اعالم یبند ی، پارانیو مدافعان حقوق بشر در ا خواهانی، آنچنانکه خط قرمز آزادشد

و   نیو آئ نیوشرط هر د دیق یب ی و آزاد لی. حق تحصاست یرانیشهروندان ا یمفاد آن برا یتمام یدرخواست اجرا

  ریو سا یآزاد نی که ا یحقوق بشر است و کسان یجهان هی، ازحقوق مندرج در اعالمینید یب یحق آزاد طوریهم

کار  بیکه فر دیبرنند بدان ینشناسند اگرچه دم از اصالحات و آزاد  تیرا برسم یمنشور جهان نیمندرج در ا یهایآزاد

 . اند

سال است از طرف   ٣6که  یحقوق شهروند ریو سا لیاز حق تحص انیمحروم کردن بهائ استیس –آخر   حرف

  یرانیاز شهروندان ا یپاره ا هیعل زیآم ضیتبع شینما نیتر فیکث  شودیبا شدت و حّدت دنبال م یحکومتگران اسالم

تمام فعاالن جنبش   تیدر سرلوحه فعال یستیبا ی، مافراد دهیو عق نیو آئ نیصرفنظر از د ل ی. دفاع از حق تحصاست

  کی اکاریر ی"فرقه ضاله" را که آخوندها ی. تابوردی قرار گ  رانیمدافع حقوق بشر در ا ینهادها یو تمام یدانشجوئ
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درهم شکسته گردد و حقوق  دیکنند با  یکرده و م غیو برزن تبل ی، در کویهموطنان مظلوم بهائ هیاست عل میقرن ون

مذهب و   ی. شعار آزادشناخته شود تیبه رسم یاز جانب حکومتگران اسالم یستیبا یم انیرانیدسته از ا نیا یشهروند

مداران فاسد و قدرت   عتیتواند شر یاست عادالنه که م یشعار رانیهمه مذاهب در ا روانیپ یبرا یحقوق مساو

 لیتبد ران یو مذاهب در ا انیاد ریه سایو اعمال فشار عل ضیتبع ی برا یرا به ابزار یعشر یاثن عهیطلب که مذهب ش

  یک یبه ن یمنتظر تیاز آ  دی. در خاتمه بابرخوردار گردد انیجهان یافکار عموم یبانیکرده اند رسوا ساخته و از پشت

بدان دامن   هیفق  تیکه حکومت وال یزیست  یمرتجع و ضد حقوق در و ّجو بهائ یهللا ها تیآ  لیخ انیکرد که در م ادی

  یتیو آزار و اذ ضیسخن گفت و حکومتگران را بخاطر تبع  رانیا انیبهائ  یشناختن حقوق شهروند تیبرسم، از زندیم

 لیاز قب رانیفعاالن حقوق بشر در ا زیبرانگ  نیو تحس یرفتار مدن نی. همچننمود حی تقب شودیکه بر آنان روا داشته م

  یاز آنان دلجوئ یبهائ  دهید بیآس  یاده هاخانو زخود ا یدارهایزاد که با د یمحمد نور یستوده و آقا نیخانم نسر

.  هستند یرانیشهروندان ا هیها عل ضیدادن به تبع انیو پا رییکه خواهان تغ یمردم یباشد برا  یسرمشق تواندی م کنندیم

وارد صحنه شوند و با   صیدادن به تبع انیپا یبرا دی ، مردم بایجناح و آن جناح حکومت اسالم نیدلبستن به ا یبجا

است اگر که   یامر شدن  نیوادار سازند، ا ینیخود حکومتگران ضد حقوق بشر را به عقب نش یو همگان یمبارزه مدن

لحاظ است که در   نی. بدشود لیجامعه تبد یو عموم ی به اراده مل یاجتماع ی در تمام عرصه ها ضیخواسته رفع تبع

 رهیبه خ دنیبخش انیپا یبرا ی، به ضرورت مبرمرانیا  رو مدافع حقوق بشر د خواهیآزاد یروهایاتحاد ن  یکنون طیشرا

 .است دهیضدحقوق بشر بدل گرد هیفق  تیو مبارزه با وال  یحکومت اسالم یدارودسته ها یها یسر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفا  به نشانی   دای برخور]متن باال رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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